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 Referat Generalforsamling i 

Gug-Visse-Dall Antenneforening 
 

Den 30. november 2020 kl. 19.00 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Vedtagelse af forretningsordenen 

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

4. aflæggelse af regnskab 

5. Præsentation af ændringer i program- og tjensteudbud 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

9. Valg af revisionsfirma, som skal være statsautoriseret 

10. Eventuelt 
 

Der var 27 tilstede samt 10 fuldmagter dvs. i alt 37 stemmeberettigede. 
 



 
 

1. Valg af dirigent 
- Til dirigent valgtes advokat Tommy Olesen, der takkede for valget. 

- Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt og rettidigt ved opslag på antenneforeningens 
hjemmeside og info-kanal samt annoncering i lokale aviser, og derfor lovlig og beslutningsdygtig. 

 
2. Vedtagelse af forretningsordenen 

- Forretningsordningen blev godkendt uden bemærkninger. 

- Dagsorden blev gennemgået og godkendt. 
 

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

- Forud for beretning gennemgik formand Ole Gerdt Andersen, specifikke for aftenen gældende Corona regler. 

- Bestyrelsens beretning blev læst op af formand Ole Gerdt Andersen. 

- Beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

- Spørgsmål fra medlemmer:  

 Henrik Bilde: ”Hvis vi ikke længere har Stofa, hvad gør vi så?” 

Ole Gerdt Andersen: ” Så har vi YouSee/Asom-Net, og Bredbånd kunne vi køre selv” 

 Jørgen Nørregaard: ”Det der med betalingen. Vi kommer jo til at betale 5 gange om året. Det er 1800 

på 2 måneder” 

Morten: ”Du kan henvende dig på kontoret” 

   



4. Aflæggelse af regnskab 

- Statsautoriseret revisor Georg Aaen aflagde regnskab. 
- Regnskab blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger. 

 
5. Præsentation af ændringer i program- og tjensteudbud 

- Ole Gerth Andersen: ”Vi mister Disney XD og får Tv2 Sport X” 

Anonym: ”Hvad med Tv2 play?”  

Ole Gerth Andersen: ” Vi får tv2 play uden reklamer” 

 
6. Indkomne forslag 

- Ingen indkomne forslag. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- På valg var: 
1. Birgitte Hvid Hornemann 
2. Jan Laustsen 
3. Lars Møller Andersen 
4. Ole Gerth Andersen 

- Alle blev genvalgt for 2 år. 
 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter 
- På valg var: 

1. Kresten Larsen (1. supl.) 
2. Daniel Nedergaard Olsen (2. supl.) 



- Begge blev genvalgt for en 1-årig periode.  
 

 9. Valg af revisionsfirma, som skal være statsautoriseret 
- Bestyrelsen anbefalede genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 
- Det vedtoges enstemmigt. 
 

10. Eventuelt 
- Sven Rom: ” Den der forretningsorden, få den dog moderniseret” 

Bestyrelsen, tager det med i overvejelserne til næste års Generalforsamling 
- Tommy Olesen takkede for god ro og orden 
- Ole Gerth Andersen takkede alle for et godt fremmøde 

 
 

Som dirigent 

 

-------------------------------------- 
Tommy Olesen, advokat 

 
 
 

 


